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چکـیده
برند یک نام ،اصطالح ،طرح ،سمبل ،یا ترکیبی از این موارد است که سبب شناسایی محصوالت یا خدمات یک فروشنده یا
گروهی از فروشندگان و سپس ایجاد تمایز از سایر رقبا می شود .در اغلب سازمان ها خرید مجدد محصول ،رضایت
مشتری و در نهایت برند شدن به مهم ترین نگرانی تبدیل شده است ،چرا که موفقیت در برند شدن سبب می شود که
شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی تضمین شده
در ذهن مشتری باقی بمانند .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی
رضایت مشتری در استان خوزستان است .این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی -همبستگی و همچنین موردی است که
در سال  1400در مورد خرمای استان خوزستان انجام شد .برای انجام تحقیق یک نمونه  210نفری از کارمندان ،تجار،
کشاورزان و مشتریان خرمای استان خوزستان انتخاب شدند .در این تحقیق  3فرضیه تنظیم شد .برای بررسی فرضیه های
تحقیق از پرسشنامه طیف  5گزینه ای لیکرت استفاده شد .بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و
استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های تحقیق تایید شدند .نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بر خرید مجدد
خرما با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر معنادار مثبتی دارد.

واژگـان کلـیدی :خرید مجدد ،ارزش ویژه برند ،محصول خرما ،رضایت مشتری ،استان خوزستان

 -1استادیار گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه مالیر
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه مالیر (نویسنده مسئول)
ramezaniarvand1398@gmail.com
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

مبحث برند(مارک تجاری) از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه شرکتها و فعاالن بازار قرار گرفته است(هانایشا و
هیلمن ،) 2015 ،1چرا که برند سبب ایجاد نوعی دارایی نامشهود می شود که برای شرکت ایجاد ارزش می نماید و سبب افزایش
تمایل مصرف کنندگان به محصول حتی با قیمت باالتر از سایر محصوالت می گردد(حسینی و رضایی .)1390،روند برند سازی در
کشور ما در سال های اخیر تقویت شده است و مورد توجه مدیران و محققان زیادی قرار گرفته است .برندسازی گرچه در دهه اخیر
یکی از مهم ترین اولویت های تحقیقاتی در حوزه مدیریت بازاریابی بوده است ،اما به عوامل موثر بر خرید مجدد محصول و ارزش
ویژه برند با در نظر گرفتن رضایت مشتری در کشور توجه شایسته ای نشده است(عزیزی و همکاران .)1391،در دنیای پر رقابت
امروز نیاز است که به خرید مجدد و ارزش ویژه برند توجه شود .این موضوع ،یک استراتژی مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش
بوده است و یکی از عوامل موثر بر آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از ویژگی های برند است .برای ایجاد توجه
مصرف کنندگان در بازار امروز ،داشتن تفکری مناسب درمورد استراتژی های برند سهم مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند.
استراتژی توسعه نام تجاری و بسط حق انتخاب مصرف کننده نسبت به محصوالت گوناگون به یکی از را ههای پر طرفدار در
کسب رشد تبدیل شده است .بنا به تعریف آکر و کلر در سال  ،1990توسعه برند از توسعه خط محصول که به صورت اصطالحی در
مورد محصوالت یا خدمات جدید در محصوالت در زمینه هایی چون طعم ،بو ،اندازه و  ...ایجاد می شود از شلوار های جین به
روتختی ،از قهوه به بستنی و  . ...توسعه برند می تواند روی ارزش ویژه برند اصلی یا حتی نام شرکت یا کمپانی تأثیرگذار باشد.
آشنایی مصرف کننده با برند اصلی می تواند به ورود محصول جدید و گسترش سریع آن در بخش های جدید شکل گرفته در بازار
کمک کند(دهقانی سلطانی و همکاران .)1392 ،انجمن بازاریابی آمریکا برند را نام ،واژه ،طرح ،سمبل یا هر شکل دیگری می داند
که کاال یا خدمت یک فروشنده را از سایر فروشندگان متمایز می کند .متمایز شدن محصول شرکت برای شرکت سودمندی زیادی
دارد ،چرا که سبب جذب مشتری و باال رفتن تعداد مشتریان و در نهایت سودآوری شرکت است که این مهم با ارزش ویژه برند و
خرید مجدد قابل دستیابی است(لینئا 2و همکاران .)2019 ،خرید مجدد ،مهم ترین مولفه کیفیت محصوالت یک شرکت است ،زیرا
نشاندهنده رضایت مصرف کننده از استفاده از محصول است .ارزش ویژه برند بر این پدیده بسیار اثرگذار است و خود ارزش ویژه
برند نمادی از خریدهای مجدد پی در پی است(بنسبردی و همکاران .)1398 ،عوامل زیادی بر ارزش ویژه برند و خرید مجدد آن
اثرگذارند که در پژوهش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است .در همه این مطالعات توجه به مشخصه های فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی سایر کشورها بسیار اهمیت داشته است(ایلر2019 ،؛ لینئا و همکاران .)2019 ،یکی از محصوالت ارزشمند کشور ما که
دارای قابلیت رقابتی باالیی در جهان است محصول خرما است که در مناطق جنوبی کشور از جمله استان خوزستان به دلیل شرایط
آب و هوایی مناسب این محصول برداشت می شود .این محصول جزء توانمندی های اصلی کشور ماست که باید عوامل موثر بر
بهبود شرایط رقابتی این محصول شامل ارزش ویژه و خرید مجدد آن مورد توجه قرار گیرد .با توجه به موارد فوق مسئله تحقیق
حاضر شناسایی و تبیین عوامل اثر گذار بر خرید مجدد و ارزش ویژه برند محصول خرما در استان خوزستان و در نهایت بررسی تاثیر
ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرما با در نظر گرفتن رضایت مشتری می باشد.

 -2ضرورت تحقیق
مناطق موجود در جنوب کشور ایران شامل استان خوزستان به دلیل مشخصه های آب و هوایی اش دارای شرایط مناسبی
جهت برداشت محصول خرما است .استان خوزستان با داشتن ظرفیت های از قبیل حمل و نقل جاده ای و ریلی و هوایی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .خرما یکی از محصوالت مهم صادراتی در بخش کشاورزی ایران تلقی می شود .مشخصا سهم کشور از
صادرات جهانی خرما در سال  24 ،2006درصد می باشد که بر این اساس ،ایران رتبه سوم را در میان صادرکنندگان خرما کسب
کرده است(راسخی و یزدانی .)1389 ،نخل از جمله گیاهانی است که در مناطق  29تا  39درجه عرض شمالی و جنوبی خط استوا و
در ارتفاع کمتر از  1250متر از سطح دریا محصول میدهد .در جهان تنها  20کشور دارای آب و هوای مناسب برای تولید خرمای
مرغوب هستند که ایران با  25میلیون نخل و داشتن مقام اول در تولید در بیشتر سالها ،یکی از این کشورها به شمار میآید(عماد
زاده و همکاران .)1381 ،خرمای استان خوزستان براساس استاندارد روسیه در فروشگاه های خرده فروشی این کشور توزیع می
شود .این موضوع نشان می دهد که خرمای این منطقه قابلیت برند شدن در اقتصاد جهانی را دارد .در گذشته شرکت ها در پی
ایجاد یا خرید ظرفیت های تولید بودند؛ اما امروزه به دنبال کسب جایگاهی در ذهن مصرف کنندگان هستند .کسب چنین جایگاهی
در ذهن مخاطبان ،به واسطه فعالیت های بازاریابی امکان پذیر است؛ ازاین رو شرکت ها باید با ایجاد ساختاری دانشی برای برند
خود بر فعالیت های بازاریابی متمرکز شوند تا واکنش مطلوبی در جامعه هدف آن ها ایجاد شود(امیرشاهی و منتی .)1394 ،در پی
1 .Hanaysha and Hilman
2. Linnea
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اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار موجود ،باید به دنبال فرآیندی بود تا
از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی افزایش فروش خود پیش روند(سالمی و صادقی .)1388 ،اقتصاد نخل داری در کشورهای
کمتر توسعه یافته ازجمله ایران که تولیدکننده عمده این محصول به شمار می رود در زمینه عملکرد ،زیرساخت های تولید و
نگهداری ،بازار رسانی و  . . .با چالش های زیادی مواجه است .از این رو درک ماهیت و پویایی رابطه های بین کنشگران در این
زمینه اهمیت ویژه ای دارد(راستی و همکاران .)1398 ،ارز آوری از طریق برندسازی محصوالتی همچون خرما به توسعه تفکر
جهانی و هم چنین عامل توسعه اقتصاد ما می شود .اهمیت خرید مجدد در این است که نشاندهنده افزایش رضایت مشتریان است.
اهمیت خرید مجدد همچنین در آن است که تولیدکنندگان خرما بتوانند محصولی تولید نمایند که آماده کسب استانداردهای الزم،
درک نیاز و شرایط جهانی و گسترش اقتصاد منتج از صادرات خرما باشند(موسوی و همکاران .)1397 ،بحث خرید مجدد محصول
یکی از شاخص های مهم برای هر محصول است .با این حال به رغم توجه بسیاری از مطالعات به مؤلفه های خرید مجدد در سایر
محصوالت ،تاکنون توجه چندانی به جایگاه خرما در این زمینه نشده و الگوی جامعی از خرید مجدد و تاثیر ارزش ویژه برند بر آن
ارائه نشده است .در نهایت ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرما در استان خوزستان سبب افزایش کارافرینی خواهد شد که
در شرایط فعلی کشور سبب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد .این رابطه با رضایت مشتریان ارتباط تنگاتنگی دارد.

 -3مبانی نظری
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

مسائل امروز سازمان ها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده ،مشکالت آتی را حل نمی کند ،بلکه باید
برای پیش سازی آینده اقدام کرد .امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حد زیادی بی رحم ،پیچیده و پویا و نامطمئن شده
که بدون داشتن برنامه ریزی دقیق نمی توان به موفقیت دست یافت(میرابی و همکاران .)1389 ،در تحقیقات بازاریابی یکی از مهم
ترین موضوعات برند می باشد(برند یک نام ،اصطالح ،طرح ،سمبل ،یا ترکیبی از این موارد است که سبب شناسایی محصوالت یا
خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و سپس ایجاد تمایز از سایر رقبا می شود(ماریا و میشرا ).)2012 ،1از اینرو در سالهای
اخیر توجه روزافزونی به برندسازی شده است ،چرا که برند شدن نشانه عالقه مشتریان به محصول می باشد که سبب کاهش هزینه
های شرکت همچون تبلیغات و  ...می گردد .حتی برند افزایش قیمت مطلوب را برای مشتریان به ارمغان می آورد(آتلیگان و
همکاران .)2005 ،2از اینرو در اغلب سازمان ها برند شدن به مهم ترین نگرانی تبدیل شده است ،چرا که موفقیت در برند شدن
سبب می شود که شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی
تضمین شده در ذهن مشتری باقی بمانند و در نهایت سبب رضایت مشتری و خرید مجدد آنها شوند .همه این موارد سبب شده که
شرکتها جهت باقی ماندن در صحنه رقابت به عواملی که بر خرید مجدد و ارزش ویژه برند اثر گذار است توجه نمایند زیرا ارزش
ویژه برند و خرید مجدد بر موفقیت سازمانها موثر است .ارزش ویژه برند و خرید مجدد از رضایت مشتریان تاثیر پذیر و همچنین بر
آن تاثیر گذار است .ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان اثرگذار و رضایت مشتریان نیز بر خرید مجدد آنها اثر گذار است و این
عوامل الزم و ملزوم یکدیگرند(جانگ 3و همکاران2021 ،؛ لینئا و همکاران .)2019 ،در این تحقیق تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید
مجدد محصول خرما در استان خوزستان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .خرما به
عنوان یک مزیت رقابتی در کشور ایران جهت توسعه و رشد صادرات در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد .از اینرو مدل مفهومی
به شرح ذیل است:

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق (منبع :جانگ و همکاران2021 ،؛ لینئا و همکاران)2019 ،
1 . Maurya and Mishra
2 . Atligan et al
3 . Jung
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در نهایت برای رسیدن به هدف تحقیق فرضیه های تحقیق به شکل زیر طراحی شد:
 .1ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
 .2ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
 .3رضایت مشتریان بر خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.

 -4پیشینه تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

عنابستانی و همکاران( )1400پژوهشی با عنوان تحلیل عامل های تأثیرگذار بر شکل گیری برند گردشگری روستایی
شهرستان کرمان انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر(محیطی ،اجتماعی و اقتصادی) بر شکل گیری برند
گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کرمان است .یافته های تحقیق حاکی از آن است که متأسفانه در حوزه برندسازی
گردشگری به عامل های اقتصادی و اجتماعی توجه کافی نشده است .به نحوی که عامل محیطی با ضریب  0.676دارای باالترین
وزن و عامل های اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با ضریب  0.213و  0.111دارای کمترین وزن بوده اند.
سررشته داری و همکاران( )1399پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی
ایرانی با رویکرد فرآیند تحلیل رتبه ای انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که هفت مولفه قیمت ،طراحی و شیک بودن ،کیفیت
محصول ،کیفیت خدمات ،تبلیغات ،محیط فروشگاه و نام تجاری در وفاداری مشتریان پوشاک ورزشی ایرانی تاثیر دارند که
مهمترین آنها مولفه قیمت می باشد.
بنسبردی و همکاران( )1398پژوهشی با عنوان "اثر برند ،طراحی و قیمت بر روی کیفیت ادراک شده و قصد مجدد خرید
مشتریان کفش های برند ورزشی" انجام دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طراحی با ضریب اثر  ،0.36قیمت  0.27و
برند  0.26به ترتیب تأثیر معناداری بر کیفیت ادراک شده مشتریان دارند .نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که که کیفیت ادراک
شده با ضریب اثر  0.49تأثیر معناداری بر قصد خرید مشتریان دارد.
راستی و همکاران ( )1398پژوهشی با عنوان "ردیابی و ساخت رابطه ای فضاهای توسعه اقتصاد نخل داری؛ قابلیت تجاری
محصول خرما در ناحیه مَکُّران" انجام دادند .نتایج نشان داد که رابطه های فضایی گوناگونی بین کنشگران (انسانی و غیرانسانی)
برقرار و یا در حال شکل گیری است .بر اساس این رابطه ها ،موقعیت جغرافیایی ،اقلیم ،نخل خرما ،بهره بردار ،سرمایه ،بازار هدف،
سردخانه ،دولت ،فاصله فضایی ،فناوری حمل ونقل-که به ترتیب توانسته اند شبکه گسترده تر و قوی تری از کنشگران با رابطه
های بادوام شکل دهند-به عنوان بازیگران کلیدی و مؤثر در زمینه قابلیت تجاری خرما عاملیت یافته اند.
منفرد و همکاران( )1398پژوهشی با عنوان "بررسی وضعیت ،شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بسته بندی
خرما (مطالعه موردی :استان بوشهر)" انجام دادند .نتایج پژوهشی نشان داد مسائل عمده صنایع بسته بندی خرمای استان عبارتند
از کمبود نقدینگی ،عدم ثبات قیمت مواد اولیه ،باال رفتن هزینه های تولید از جمله حامل های انرژی ،باال بودن سود تسهیالت
بانکی ،عدم نظارت دقیق و بهداشتی بر کیفیت خرماهای بسته بندی شده ،و ...
جانگ و همکاران( )2021پژوهشی با عنوان "تأثیر مدیر خرده فروشی در توسعه ارتباط برند کارکنان پیشگام ،عملکرد خدمات
و وفاداری مشتری" انجام دادند .پژوهش دارای  6فرضیه زیر بود:
درک کارکنان از کیفیت مدیریت بر کیفیت برند تاثیر مثبتی دارد.
دانش برند مدیر تاثیر درک کارکنان از کیفیت مدیریت بر کیفیت برند را افزایش می دهد.
کیفیت برند بر عملکرد خدمات فروشنده تاثیر مثبتی دارد.
مجموعه اطالعات راهبردی تاثیر کیفیت برند بر عملکرد خدمات فروشنده را افزایش می دهد.
عملکرد خدمات فروشنده بر ارزش ویژه برند مشتری محور تاثیر مثبتی دارد.
عملکرد خدمات فروشنده بر وفاداری مشتری تاثیر مثبتی دارد.
پس از تحلیل ساختاری روابط فوق تایید شد.
پیتالوکا و گومانتی )2019(1پژوهشی با عنوان "تاثیر ارزش ویژه برند بر گرایش به خرید مجدد لباس های با پوشش اسالمی
در اندونزی" انجام دادند .یافته ها نشان داد که ارزش ویژه برند بر گرایش به خرید مجدد لباس های با پوشش اسالمی در اندونزی
تاثیر معناداری دارد.
2
باو و همکاران ( )2010تحقیقی با عنوان "انگیزه خرید از برندهای خصوصی" را انجام دادند .در این تحقیق تصویر ذهنی از
شرکت ،عالمت محصول و تغییر کیفیت را به عنوان سه عامل مهم اثرگذار بر برند معرفی کردند.
1

. Pitaloka and Gumanti
2 . Bao et al.
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یو و همکاران )2000(1تحقیقی با عنوان "بررسی عناصر آمیخته بازاریابی منتخب و ارزش ویژه برند" انجام دادند .نتایج این
تحقیق نشان داد که ترفیعات مداوم قیمت مانند مقادیر متنوع قیمت با ارزش پایین برند مرتبط است .در حالیکه هزینه تبلیغات،
قیمت باال ،تصویر ذهنی خوب شرکت و حجم توزیع باال با ارزش باالی برند مرتبط است.

 -5روش شناسی تحقیق

Nz 2 /2PQ
Nd 2  z 2 /2PQ

n

 :dخطای مطلق است که تقریبا برابر  0/05در نظر گرفته میشود :p .نسبت برابر 0/5در نظر گرفته میشود تا اندازهی
نمونهی ماکسیمُم بهدست آید :q=1-p .که در اینجا برابر  0/5است : z / 2 .صدک  (1   ) * 100توزیع نرمال استاندارد
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روش تحقیق مربوطه از نوع کمی است چرا که پرسشنامه  5گزینهای به عنوان ابزار تحقیق قابلیت تجزیه و تحلیل آماری را
دارد .تحقیق مربوطه از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چرا که در مورد محصول خرمای استان خوزستان کاربرد دارد و از لحاظ
ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی و همچنین پیمایشی می باشد چرا که به بررسی رابطه چند متغیر مرتبط با محصول خرما می
پردازد .از لحاظ نوع داده کیفی که با استفاده از پرسشنامه و طیف 5گزینهای لیکرت کمی شده است .و از لحاظ نوع استدالل
استقرایی است ،چون ما به دنبال نتیجهگیری کلی از یک جز (تحقیق حاضر) هستیم و از لحاظ زمانی جزء تحقیقات گذشته نگر
است.
ابزار تحقیق پرسشنامه  5گزینه ای استاندارد ترکیبی از موارد ذیل است:
پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند جانگ و همکاران( )2021و پیتالوکا و گومانتی ( )2019با  18گویه
پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد (غفوری )1393 ،دارای  5گویه
پرسشنامه استاندارد رضایت مشتریان نیکوالس و همکاران ( )1998به نقل از فاو و فرگوسن ( )2013با  17گویه
برای تعیین روایی پرسشنامه(توانایی در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است) از روش
منطقی استفاده نمودیم؛ بدین گونه که از لحاظ ظاهری پرسشنامه دارای روایی است .و همچنین از لحاظ محتوایی کمیت و کیفیت
سؤاالت از نظر مدیران و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند .هدف و منظور از پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه این است که
در زمانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد .یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی ،استفاده از معیار آلفای کرونباخ است.
هرچه مقدار آلفا نزدیک به مقدار یک باشد نشان دهنده میزان پایایی باالست .میزان پایایی برای  43سوال  0.902بود که نشان
دهنده پایایی باالی پرسشنامه است.
جامعه تحقیق کلیه خریداران محصول خرما در استان خوزستان می باشد که تعداد آنها نامحدود می باشد لذا از روش نمونه
گیری نامحدود کوکران استفاده می شود .تعداد نمونهی الزم برای بررسی میدانی از فرمولهای زیر بهدست میآید:

2

که در اینجا برابر  1/96است ،یعنی صدک نود و پنجم از توزیع نرمال استاندارد .میزان حجم نمونه به قرار زیر است :
(1/96)2 × 0/25
≈ 385
(0/05)2

=𝑛

با توجه به توضیحات ارائه شده و با استفاده از اعداد به دست آمده از فرمولهای فوق نسبت به توزیع پرسشنامهها اقدام شد.

تعداد  250پرسشنامه برگشت داده شد که از این تعداد  210پرسشنامه قابل استفاده بود که از لحاظ تجربی و آماری نمونه مناسبی
است.
گاه برای حجم نمونه حد نصاب هایی ارائه می شود که خوب است در تخمین حجم نمونه آنها را در نظر گرفت تا حداقل حجم
نمونه از آن کمتر نشود .حد نصابهای به این صورت است :در تحقیق همبستگی(حداقل حجم نمونه  30نفر) ،در تحقیق علی و
آزمایشی(حداقل حجم نمونه  15نفر) ،در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی(حداقل حجم نمونه  100نفر) ،در تحقیقاتی که نیاز
به طبقه بندی جامعه برای نمونه گیری دارد ،حداقل نمونه هر طبقه بین  20تا  50نفر است(فرهنگی و صفر زاده .)1387 ،در این
تحقیق به این حدنصابها هم توجه شد .مشخصات پاسخ دهندگان بدین شرح بود:
 24درصد پاسخگویان زن و  76درصد مرد انتخاب شده اند 29 .درصد پاسخگویان دارای رشته حسابداری 38 ،درصد مدیریت ،
 15درصد اقتصاد و  19درصد سایر رشته های تحصیلی بودهاند 12 .درصد زیر  30سال  35 ،درصد بین  30تا  40سال 37 ،درصد
بین  40تا  50سال و  16درصد بیش از  50سال سن داشتهاند 33 .درصد زیر  10سال  29 ،درصد بین  10تا  15سال 17 ،درصد
بین  16تا  20سال 16 ،درصد بین  20تا  25سال و  5درصد بیش از  25سال سابقه کاری داشتهاند 6 .درصد دارای مدرک دکتری،
1 . Yoo et al
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 23درصد فوق لیسانس 61 ،درصد لیسانس و  10درصد دیپلم و فوق دیپلم بودهاند 15 .درصد دارای شغل کارمند 22 ،درصد
کاسب 79 ،درصد تاجر خرما  9 ،درصد کشاورز و  16درصد مصرف کننده خرمای خوزستان بوده اند.

 -6آمار توصیفی
آمار توصیفی داده های تحقیق به شرح زیر است:
متغیرها
ارزش ویژه برند
قصد خرید مجدد
رضایت مشتری

جدول :1آمار توصیفی برای متغیرهای کمی تحقیق
انحراف معیار
میانه
میانگین
تعداد
0.54
2.95
2.97
210
0.5
3.2
3.14
210
0.41
3
3.02
210

حداقل
1.67
2
2.12

حداکثر
4.57
5
4.65

بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
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جدول  :2آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
پارامترهای نرمال
مقدار  Zکلموگروف
مقدار احتمال
تعداد
متغیر
 اسمیرنفانحراف معیار
میانگین
0.404
0.89
0.54
2.97
210
ارزش ویژه برند
0.216
1.05
0.5
3.14
210
قصد خرید مجدد
0.291
0.98
0.41
3.02
210
رضایت مشتری

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال

مقدار احتمال معناداری برای متغیرها بیشتر از  0/05است بنابراین فرض صفر برای این متغیرها رد نمی شود ،یعنی توزیع
متغیرهای وابسته نرمال است.

 -7مدل رگرسیون چندگانه و آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی اول :ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
مدل مفروض به صورت زیر است:

Yit   0  1 X 1i   it

که در آن  X1متغیر مستقل ارزش ویژه برند و متغیر  Yمتغیر وابسته خرید مجدد محصول است .فرض صفر و فرض مقابل
در این مدل به صورت زیر است:
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0
مدل معنیداری وجود ندارد.

مدل معنیداری وجود دارد.

 H0 :

 H1 :

در جدول زیر الگو برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  0/000است .این مقدار کمتر از  0/05است بنابراین
فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  95درصد الگوی معنی داری وجود دارد .میزان ضریب
تعیین برابر با  0/48است یعنی در حدود  48درصد از تغییرات متغیر وابسته ( خرید مجدد) توسط متغیر مستقل ارزش ویژه برند بیان
میگردد .این مقدار نشانگر ارتباط نسبتا باالی بین متغیر مستقل با متغیر وابسته است .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/10است
مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان میدهد ( .بنابراین
خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد).
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پارامترها
مقدار ثابت
ارزش ویژه برند
مقدار F
ضریب تعیین

جدول :3برازش و برآورد پارامترها ی مدل اول
مقدار احتمال
انحراف معیار
مقدار ضرایب
مقدار t
0.000
8.48
0.14
1.2
0.000
13.86
0.05
0.65
192.18
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
0.48

نتیجه
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
0.000
2.1

برای برآورد ضرایب میتوان فرضهای زیر را با استفاده از آمارههای  - tجزئی انجام داد .فرض صفر و فرض مقابل برای
عرض از مبدا یا مقدار ثابت به صورت زیر است:
H 0 :  0  0

H 1 :  0  0
و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل به صورت زیر نوشته میشود:
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد:
i  0,1

i  0

توزیع آماره باال برای نمونه های بزرگ توزیع نرمال استاندارد است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.

 H0عدم رد

 H0رد
1/96

 H0رد
-1/96

نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار  tدر ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد میشود .مقدار آماره  tبرای ارزش ویژه
برند برابر با  13/86است و این مقدار در ناحیه رد فرض صفر است به عبارت دیگر رابطه بین این متغیر و خرید مجدد معنادار و
مثبت است .مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  8/48است که در سطح اطمینان  95درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
یعنی مقدار عرض از مبدا معنادار است.
مدل به صورت زیر است:
خرید مجدد = ( 0/65 + 1/20ارزش ویژه برند)
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S i

t i 

فرضیه اصلی دوم :ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد
مدل مفروض به صورت زیر است:
Yit   0  1 X 1i   it
که در آن  X1متغیر مستقل ارزش ویژه برند و متغیر  Yمتغیر وابسته رضایت مشتریان خرمااست .فرض صفر و فرض مقابل
به صورت زیر است:
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

مدل معنیداری وجود ندارد H0 : .

مدل معنیداری وجود دارد H1 : .
مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  0/000است .این مقدار کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد
رد میشود یعنی در سطح اطمینان  95درصد الگوی معنی داری وجود دارد .میزان ضریب تعیین برابر با  0/42است یعنی در حدود
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 42درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط ارزش ویژه برند بیان میگردد .این مقدار نشانگر ارتباط باالی بین متغیر مستقل با
متغیر وابسته است .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1/92است.

پارامترها
مقدار ثابت
ارزش ویژه برند
مقدار F
ضریب تعیین

جدول  :4برازش و برآورد پارامترها ی مدل دوم
مقدار احتمال
انحراف معیار
مقدار ضرایب
مقدار t
0.000
12.44
0.12
1.53
0.000
12.38
0.04
0.5
153.31
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
0.42

نتیجه
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
0.000
1.92

مقدار آماره  tبرای ارزش ویژه برند برابر با  12/38است و این مقدار در ناحیه رد فرض صفر است به عبارت دیگر رابطه بین
این متغیر و رضایت مشتری معنادار و مثبت است .مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  12/44است که در سطح اطمینان 95
درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد .یعنی مقدار عرض از مبدا معنادار است .مدل به صورت زیر است:
رضایت مشتری = ( 0/50 + 1/53ارزش ویژه برند)
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فرضیه اصلی سوم :رضایت مشتریان بر خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
مدل مفروض به صورت زیر است:

Yit   0  1 X 1i   it

که در آن  X1متغیر مستقل رضایت مشتریان و متغیر  Yمتغیر وابسته خرید مجدد است.
فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0
مدل معنیداری وجود ندارد.
مدل معنیداری وجود دارد.

 H0 :

 H1 :

مقدار احتمال معنیداری  0/000 Fاست و این مقدار کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد و
در سطح اطمینان  95درصد الگوی معنی داری وجود دارد .میزان ضریب تعیین برابر با  0/36است یعنی در حدود  36درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط رضایت مشتریان بیان میگردد .این مقدار نشانگر ارتباط متوسطی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
است .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/07است.
پارامترها
مقدار ثابت
رضایت مشتری
مقدار F
ضریب تعیین

جدول  :5برازش و برآورد پارامترها ی مدل سوم
مقدار احتمال
انحراف معیار
مقدار ضرایب
مقدار t
0.000
4.48
0.21
0.92
0.000
10.91
0.07
0.74
119.04
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
0.36

نتیجه
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
0.000
2.07

مقدار آماره  tبرای رضایت مشتری برابر با  10/91است و این مقدار در ناحیه رد فرض صفر است به عبارت دیگر رابطه بین
این متغیر و خرید مجدد محصول معنادار و مثبت است .مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  4/48است که در سطح اطمینان
 95درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد .یعنی مقدار عرض از مبدا معنادار است .مدل به صورت زیر است:
خرید مجدد = ( 0/74 + 0/92رضایت مشتری)
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مسائل امروز تجار و کسبه خرما و یا هر محصول دیگر با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده ،مشکالت
آتی را به تنهایی حل نمی کند ،لذا باید برای پیش سازی آینده و مدیریت ریسک های احتمالی اقدامات مناسبی کرد .امروزه شرایط
محیطی و قواعد بازی رقابت به حد زیادی پر ریسک و نامطمئن شده که بدون داشتن برنامه ریزی دقیق و تالش مناسب نمی توان
به موفقیت دست یافت .نتایج تحقیقات قبلی نشان داده که در اغلب فعالیتها و از جمله تولید محصول خرما برند شدن به مهم ترین
نگرانی تبدیل شده است ،چرا که موفقیت در برند شدن سبب می شود که شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو
شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی تضمین شده در ذهن مشتری باقی بمانند و در نهایت سبب رضایت مشتری و
خرید مجدد آنها شوند .همه این موارد سبب شده که تاجران خرمای استان خوزستان جهت باقی ماندن در صحنه رقابت به عواملی
که بر خرید مجدد و ارزش ویژه برند اثر گذار است توجه نمایند ،زیرا ارزش ویژه برند و خرید مجدد بر موفقیت و ماندگاری آنها در
صحنه رقابت موثر است .ارزش ویژه برند و خرید مجدد از رضایت مشتریان تاثیر پذیر و همچنین بر آن تاثیر گذار است .ارزش ویژه
برند بر رضایت مشتریان اثرگذار و رضایت مشتریان نیز بر خرید مجدد آنها اثر گذار است و این عوامل الزم و ملزوم یکدیگرند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان در
سال  1400بود.
نتایج نشان داد که:
ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
رضایت مشتریان بر خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
نتایج تحقیق حاضر تا حدی با با نتایج تحقیق بنسبردی و همکاران( ،)1398پیتالوکا و گومانتی ( )2019و باو و همکاران
( )2010همخوانی داشت.
قصد خرید مجدد ،تمایل فرد به خرید دوباره از خرمای خوزستان بر اساس تجربیات قبلی خود ،را نشان میدهد .لذا تجار و
کسبه خرمای خوزستان باید به عوامل اثر گذار بر این پدیده توجه نمایند .ارزش ویژه برند نام و نشان تجاری مجموعهای از
داراییها و تعهدات است که دارای اثر متمایز و مثبتی می باشد که شناخت آن نام تجاری بر واکنش مصرف کننده نسبت به
محصول یا خدمت را نشان می دهد .لذا باید به آگاهی ازبرند ،وفاداری به برند ،کیفیت ادراک شده و تداعی برند و همچنین اعتماد
به برند(شامل تکیه بر برند و امنیت برند) و اثربخشی برند(شامل حس خوب به برند ،ارتباط خاص و منحصربفرد با برند و اولویت
برند) توجه زیادی نمود تا در نهایت بتوان در صحنه رقابت باقی ماند .رضایت مشتری همان احساس خوبی است که در نتیجه
ارتباط موثر در جهت موفقیت مشتری با کسب و کار شما برای مشتری ایجاد شده است .رضایت از محصول یا خدمات و برآورده
شدن نیازهای مشتری به روشی ساده و راحت از جمله مواردی هستند که تعریف رضایت مشتری را در بر می گیرند .رضایت
مشتریان نشان دهنده میزان سازگاری محصوالت و خدمات شرکت با نیازها و خواستههای مشتریان است .لذا باید محصوالت
خرمای خوزستان با توجه به نیاز مشتریان تولید و فروخته شوند .علت اهمیت توجه به این موارد بود که:
ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان و همچنین رضایت مشتریان تاثیر معنادار مثبتی داشت و
رضایت مشتریان نیز بر خرید مجدد محصول خرمای استان خوزستان تاثیر معناداری دارد.
به محققان آتی نیز پیشنهاد می شود که تحقیق های زیر را انجام دهند و با نتایج این تحقیق مقایسه نمایند
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند در خرید مجدد محصوالت مختلف ایرانی
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان محصوالت مختلف ایرانی
بررسی تاثیر رضایت مشتریان بر خرید مجدد محصوالت مختلف ایرانی
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The survey of impact of brand equity on Repurchase of dates
with the mediating role of customer satisfaction in Khuzestan
Province
F.Yar Ahmadi .Ph.D
S. Ramezani Bushehri

Brand is a name, term, design, symbol, or a combination of them, intended to identify the goods
or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from competitors. product
repurchase, Customer satisfying and finally Branding issues have turned to be the foremost
important concern for many organizations. This is because a successful brand provides the firm
with opportunities to utilize its core competences and differentiated organizational structure to
secure a position in consumers’ minds. The purpose of this research is survey of impact of brand
equity on Repurchase of dates with the mediating role of customer satisfaction in Khuzestan
Province. This research is practical and descriptive-correlation and case study that did about
Khuzestan Province dates in 2021. To do this research a sample was chosen which includes 210
people of the employees, businessman, agricultures and customers of Khuzestan Province dates.
In this research 3 hypothesis were set forth. To explore the research hypothesizes used the Likert
Scale questionnaire 5 choice. After completing the research and doing descriptive and (Linear
Multiple regression) inferential statistic's tests, the research hypothesizes has been proved.
Results show that has significant positive effect of brand equity on Repurchase of dates with the
mediating role of customer satisfaction.
KeyWords: Repurchase, brand equity, Date product, Customer Satisfaction, Khuzestan Province
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